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Paco Comes
Monmeneu

Alcalde de Massanassa

Un Nadal diferent

Enguany són unes fes-
tes diferents, on hem de
complir tots i totes amb les
mesures de seguretat per
poder celebrar de veritat
unes bones festes. 

Des de l'Ajuntament de
Massanassa volem impul-
sar l'esperit nadalenc però
sempre insistint en la
seguretat i responsabilitat
per a tots i totes.

Hem preparat una pro-
gramació en línia, perquè
sabem de dins les cases
tindrem el caliu que farà
que allò que tant hem dit
en els mesos passats de
"tot anirà bé" siga una rea-
litat. 

Hem incentivat totes les
activitats on line per poder
oferir tots els servicis
d'una manera responsa-
ble, estant com sempre al
costat dels veïns i les veï-
nes, i acompanyant en les
situacions noves que hem
viscut. 

Hem adequat i creat
nous plans per acompan-
yar i ajudar a les famílies
que s'han vist afectades
per les conseqüències de
la crisi que ens ha portat la
covid. I ací estarem, al
costat del veïnat.

No m'agradaria acabar
sense tornar a donar les
gràcies a tot el personal
mèdic, el personal de
neteja, el professorat, les
farmàcies, el personal
essencial, la plantilla de
l'ajuntament per estar al
peu del canó en els
moments més difícils. I
com no, a tots els veïns i
veïnes que amb la seua
responsabilitat i solidaritat
han aplaudit, però més
important, han complit
amb les recomanacions
sanitàries en el nostre
poble.

Hem d'encarar el 2021
amb il·lusió i responsabili-
tat per a aconseguir tornar
a la normalitat. El vostre
alcalde i tot l’Ajuntament
vos desitgem Bon Nadal i
Bon any 2021.

L'Ajuntament de Massanassa ha celebrat el tra-
dicional concurs de targetes de nadal amb la parti-
cipació de tots els centres escolars. Com tots els
anys, els xiquets i les xiquetes realitzen els seus
dibuixos per a participar en el concurs, on el dibuix
guanyador és el triat perquè l'Ajuntament realitze la
seua felicitació nadalenca.

En l'edició de 2020, la guanyadora ha estat Carla
Melero Martí, una alumna de quart del col·legi públic
Lluís Vives amb un dibuix del Pare Noel i el seu aju-
dant ren guardant la distància de seguretat. 

L'Ajuntament, a més d'adornar les principals vies
del municipi, també ha convocat un concurs de
decoració nadalenca de balcons  per a particulars i
aparadors per als locals comercials, a més del tra-
dicional concurs de betlems.

El programa nadalenc de Massanassa s'inicia el
dilluns dia 21 de desembre amb l'exposició de lli-
bres de nadal a la Biblioteca Pública, i amb la visita
dels emissaris reals pels centres educatius per a
recollir les cartes de tots els xiquets i xiquetes.

Programació de Nadal

El dimarts 22, l’Orfeó Polifònic de Massanassa,
la Banda de Música del Centre Instructiu i Musical
de Massanassa i la Coral de l’Escola de Música ofe-
riran un concert on-line a través de YouTube a les
19.00 hores.

La programació seguirà en línia el mateix dimarts
22 de desembre, amb l'exposició de targetes nada-
lenques en Flickr i l'homenatge als majors de 90
anys a través de YouTube.

El dimecres 23, a les 19.00 hores, en YouTube,
es representarà un espectacle de l'Escola de Teatre
Municipal de Massanassa ETM. 

El divendres 25, a les 19.00 hores, s'oferirà l'es-
pectacle infantil i familiar “La sirenita” i el dia 26, a
les 19.00 hores, “El libro de la selva”, espectacles
que també s'oferiran els dies 1 i 2 de gener de 2021.

Els Reis d’Orient

Amb la comunicació de l'arribada dels emissaris
dels Reis d'Orient a Massanassa per arreplegar les
cartes dels xiquets i xiquetes en els centres esco-
lars, els reis també van anunciar que enguany dei-
xaran els regals en les cases d'una manera més dis-
creta i realment màgica. 

L'arribada dels reis a Massanassa serà en un
moment que no han volgut desvelar, però segons
han dit, ja estan mirant durant els mesos passats
com els xiquets i xiquetes s'han portat d'allò més bé
durant el confinament. Els reis visitaran la residèn-
cia de la Tercera Edat i posteriorment, saludaran a
les 19.00 hores per YouTube a tots els xiquets i
xiquetes de Massanassa.

Benvinguts a la lectura

Els bebés nascuts enguany, tindran un llibre de
regal del programa d'animació lectora “Benvinguts a
la lectura” juntament amb un carnet de la biblioteca
que rebran en els seus domicilis. 

Bon Nadal i Feliç 2021

L’esperit de Nadal amb una programació on-line
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Partits Polítics

Estimados vecinos, 

2020, un año para olvidar. 

Un año en el que despedimos y lloramos a tantas personas víctimas de
esta pandemia, decenas de miles de personas, sólo en España, que han
fallecido por lo que nos vendían como una simple gripe.

Una pandemia y una gestión de la misma, que además de todos los falle-
cidos, nos dejan miles de enfermos con secuelas, miles de empresas que
han cerrado, miles de personas que han perdido lo poco o mucho que
tenían, su trabajo, su estilo de vida; miles de personas en las llamadas
“colas del hambre”, miles que todavía siguen a la espera de cobrar los
famosos ERTES.

Desde el Ayuntamiento de Massanassa hemos procurado apoyar a nues-
tros vecinos y empresas, con todas esas medidas que ya teníamos acti-
vas como son las ayudas a la contratación y a la puesta en marcha de
negocios, añadiendo el plan Reforça con una subvención para aquellos

negocios locales que se vieron obligados a cerrar o que sufrieron una
caída importante en su facturación.
Hemos mantenido congelados impuestos y tasas, eliminando la que

afecta a ocupación de vía pública por terrazas.

Ahora termina 2020, pero no termina el problema; por eso desde el
Ayuntamiento y desde la Concejalía de Comercio, seguiremos apostando
en 2021 por el empleo y por el comercio, poniendo en marcha más cam-
pañas de apoyo al comercio y programas de formación, seguiremos sin
cobrar la tasa de terrazas y todo ello sin dejar de lado los asuntos socia-
les, urbanísticos, gestión de fondos públicos, etc.

Desde Ciudadanos sólo os pedimos una cosa, que os cuidéis, que uséis
mascarilla, que os lavéis las manos, que mantengáis la distancia y que
apliquéis todas las medidas recomendadas para evitar más contagios. Por
todas esas personas que ya no están, el mejor homenaje que podemos
hacerles, es cuidarnos.

¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!

L'Ajuntament de Massanassa, coincidint
amb la 31a celebració de l'aprovació de la
convenció dels drets de la infància, ha apro-
vat el Protocol de l'acció protectora en
infància i adolescència en situació de risc,
a fi d'establir les directrius i línies d'actuació
comunes per a tot el personal tècnic implicat
en la regulació i l'abordatge de les possibles
situacions de risc de les i els menors que
resideixen en el municipi.

El protocol estableix un especial deure de
col·laboració i corresponsabilitat entre les
diferents Administracions Públiques, espe-
cialment entre els àmbits educatiu, sanitari,
policial i de servicis socials. Establint la inter-
venció amb els menors de manera integral,
abastant tots els àmbits, des del context

social més pròxim i tenint present sempre en
primera instància, l'interès superior dels i les
menors.

Contra la violència masclista
L'Ajuntament de Massanassa ha aprovat

el Protocol municipal per a l'actuació local
contra la violència de gènere, amb l'objectiu
d'establir un marc d'actuació en comú neces-
sari per a oferir la coordinació, col·laboració i
cooperació amb tots i cadascun dels orga-
nismes, entitats i organitzacions implicats en
la detecció i l'atenció de la violència de gène-
re en totes les seues manifestacions.

La realització del protocol, aprovat el pas-
sat 22 d'octubre, s'enquadra dins de les
actuacions dutes a terme després de l'adhe-

sió de l'Ajuntament de Massanassa a la
Xarxa de Municipis Protegits contra la
Violència de Gènere i amb l'objectiu de com-
plir els requisits per a la seva permanència
després dels 12 primers mesos.
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El programa  “Planeta Massanassa”
d'oci mediambiental de la regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de Massanassa
ha estat un dels projectes seleccionats com
a exemple de bona pràctica lúdica en inter-
venció amb joves a l'àmbit de la Comunitat
Valenciana per l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ).

El projecte “Planeta Massanassa” és un
programa anual estable d'educació mediam-
biental, basat en la sensibilització i coneixe-
ment de l'entorn natural. Les activitats pro-
gramades són diverses i sempre amb una
intenció pedagògica i de transformació i
millora de l'entorn més pròxim, amb una
variada programació d'activitats: tallers, sor-
tides, rutes amb bici i voluntariat mediam-
biental.

Per a l'alcalde Paco Comes Monmeneu,
“Massanassa és una localitat amb gran part
del seu terme municipal en la Marjal i
L'Albufera i amb este programa volem posar
en valor, i per tant aprendre a apreciar, entre
la població jove del nostre municipi, el nos-
tre patrimoni natural.”

El projecte d'oci educatiu participarà en la
convocatòria anual organitzada per l'IVAJ de

reconeixement de bones pràctiques, i si
finalment “Planeta Massanassa” és un dels
treballs seleccionats serà recopilat en el
Catàleg 2020 de bones pràctiques d'inter-
venció amb joves de l'IVAJ.

Per a Ximo Herrero, regidor de Joventut,
“en els pròxims mesos continuarem treba-
llant la futura programació del Planeta
Massanassa, incorporant noves idees que
milloren la proposta, vinculant el programa
amb l'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, acostant-ho
en els centres educatius del municipi i als
joves participants al Fòrum Jove que es va
iniciar durant el passat  més d'octubre”

L'IVAJ, ha publicat a través del seu canal
en Youtube un total de 21 bones pràctiques
gravades en vídeo per municipis i manco-
munitats de la Comunitat, en el context
d’Infòrum 2020, la trobada de professionals
de joventut que es realitza telemàticament. 

El projecte “Planeta Massanassa” va ser
triat per a la seua presentació per part del
personal tècnic de les comarques de L'Horta
Sud, L'Horta Nord i Camp de Morvedre, com
a experiència d'oci educatiu.

La Regidoria d'Educació ofereix
un programa d'acompanyament
emocional en els centres educatius
de la localitat i que s'ha adaptat en
este curs escolar. El programa s'es-
tructura en tres eixos bàsics: formació
i assessorament al professorat per a
dotar-lo d'estratègies que ajuden l'a-
lumnat a ser conscient de les seues
emocions i a gestionar-les correcta-
ment; acompanyament i interven-
cions a les aules per a millorar el
clima; i assessorament per al canvi
de l'estructura i organització del cen-
tre, incloent la mirada de l'educació
emocional.

Totes les accions començades el
passat curs s'han adaptat a les mesu-
res de seguretat per a prevenir contagis del coro-
navirus, amb formació en línia quan ha fet falta i
grups reduïts, d'acord amb les pautes marcades
per les autoritats sanitàries. El programa es duu
a terme a iniciativa de l'Ajuntament de
Massanassa, a través de la Regidoria
d'Educació, i en coordinació amb els centres
educatius i l'Associació Sura.

Massanassa ha fet en els últims anys una
gran aposta per l'educació emocional i ha articu-

lat diferents accions, tant fora com dins dels cen-
tres educatius, per a oferir a la població cultura
emocional pública. L'Ajuntament preveu atendre
este curs amb totes les accions que ofereix, a
més de 400 persones, entre menors, professorat
i famílies. De fet, fa 9 anys que es realitza el pro-
grama Herramientas para la vida d'educació
emocional en horari extraescolar, enfocat a
xiques i xiquetes de 8 a 16 anys, on s'aprenen
competències emocionals, destinat a criatures
en situació de vulnerabilitat econòmica o familiar.

D'altra banda, L'Ajuntament de
Massanassa, a través de l'Agència
d'Ocupació i Desenvolupament Local
(AEDL),  ha iniciat un procés de
selecció per a la contractació de 5
persones desocupades de menys 30
anys per al programa ECOVID 2020
per a pal·liar els efectes produïts i
atendre la demanda  de professio-
nals provocada per la COVID-19.

Una persona tècnica en
Prevenció de Riscos Laborals planifi-
carà i gestionarà els protocols d'ac-
tuació tant del personal al servei de
l'administració, com dels serveis
públics i de l'activitat dirigida a la
població en general.

Les contractacions es realitzaran en atenció
als criteris establerts per al programa en la con-
vocatòria aprovada per la RESOLUCIÓ de 7 d'a-
gost de 2020, del director general de LABORA
Servei Valencià d'Ocupació i Formació, a la qual
s'ha adherit l'Ajuntament de Massanassa. 

La Corporació municipal, conscient de la deli-
cada situació que actualment travessem, pretén
abordar el problema des de la conscienciació i
l'educació. 

Planeta Massanassa, un exemple de bona pràctica lúdica

L'Ajuntament de Massanassa ha iniciat les
obres d'execució de la renovació del col·lector
del carrer Font Cabilda de la localitat. 

Les obres tenen un període d'execució de
tres mesos “i encara que qualsevol obra produ-
eix molèsties, sabem que els veïns i veïnes de
Massanassa agrairan que renovem i millorem la
xarxa de sanejament, una actuació important
també des del punt de vista mediambiental” ha
explicat l'alcalde de Massanassa, Paco Comes
Monmeneu.

L'obra consisteix en la col·locació d'una cano-
nada de plàstic Pead SN8 de 800mm de diàme-

tre sobre una solera de formigó sobre l'eix de la
calçada. A més es prolongaran les escomeses
existents, es construiran set pous de registre i la
connexió al sanejament general que transcorre
pel carrer Sant Joan.

Durant les obres, es permetrà l'accés rodat al
veïnat pel carrer Font Cabilda o pel carrer Sant
Joan, que passa a ser de doble sentit durant l'e-
xecució de les obres. Els treballs s'han adjudicat
a l'empresa Canalizaciones y Derribos de la
Safor S.L. per un import de 116.046,26 euros
que seran sufragats amb fons municipals i pos-
teriorment reintegrats amb fons de la Generalitat
Valenciana i la Diputació de València.

Novetats en els centres escolars: acompanyament i infermeria
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La marca Reforça Massanassa, nas-
cuda per a reactivar l'activitat econòmica
després dels mesos de confinament, s'ha
convertit en un pla integral d'accions per al
foment de l'activitat empresarial i comer-
cial de la localitat a través de l'Agència de
Desenvolupament Local ja és sinònim de
projectes d’activació comercial, com per
exemple, la campanya de Nadal.

La campanya nadalenca s'inclou en la
galeria empresarial “Summa’t Massanassa”
que l'ADL ha posat en marxa i a la qual
s'han sumat prop de mig centenar d'em-
preses, amb l'objectiu de crear sinergies
entre les empreses i persones autònomes
de Massanassa amb l'ADL per a incentivar
les compres de proximitat. 

La campanya de la galeria comercial
“Summa’t Massanassa”, els establiments
de Massanassa participen en el concurs
d’escaparates. Els participants optaran a
premis per valor de 1.200 euros en global,
recollint-se tres premis per als millor pun-
tuats i un quart per a l'aparador o local
més innovador. 

D'altra banda, els comerços partici-
pants també repartiran unes bosses de
cotó serigrafiadas amb la llegenda “Fem
créixer Massanassa. Jo compre al meu
poble” dins de la campanya de promoció
per a incentivar les compres de proximitat
en els comerços locals.

La galeria comercial s'està implemen-
tant en el portal http://massanassa.galeria-
empresarial.es/ en el qual es pretén con-
juntar totes les empreses de la localitat
amb un doble objectiu. D'una banda, pro-
mocionar el comerç i l'economia local i,
per un altra, crear un canal de comunica-

ció directe entre l'Agència de
Desenvolupament Local i el teixit empre-
sarial, que podrà rebre informació directa
de cursos, convocatòries i ajudes.

Ajudes
Les ajudes de Reforça Massanassa

han suposat una injecció econòmica de
227.600 euros a les empreses de la locali-
tat i de les quals s'han beneficiat en un
85,44% persones autònomes individuals.

Nova imatge
L'Ajuntament també ha creat una nova

imatge per a l'ADL: Reforça Massanassa.
La nova identitat respon al mateix nom de
les ajudes gestionades durant la crisi 

Segons explica l'alcalde  Paco Comes
Monmeneu, “*Reforça Massanassa s'ha
convertit en una marca reconeguda per a
la ciutadania en temes d'ocupació i reacti-
vació comercial i econòmica després de la
primera ona de la pandèmia. La intenció
de l'Ajuntament és continuar ajudant al tei-
xit productiu i fomentar l'ocupació a
Massanassa a través de l'Agència de
Desenvolupament Local”.

L'ajuntament continua apostant per les
ajudes al foment del treball autònom i a la
contractació de persones desocupades de
Massanassa, la qual cosa constitueix una
de les línies principals de l'agència.

L’Ajuntament ha adaptat les
dependències municipals a les
noves  necessitats sorgides per
la pandèmia de la Covid-19.

Tots els locals municipals
compten amb gels higienizants
i els llocs d'atenció al públic
amb mampares de protecció
biològica: en el departament de
Benestar Social, Joventut,
Educació o la Biblioteca, edifici
de les Escoles Velles... i es
combina el treball presencial
amb el teletreball.

En el cas de la biblioteca
municipal s'ha establit un nou
protocol, mantenint l’horari d'o-
bertura al públic. Els llibres i
altres materials audiovisuals es
tenen en quarantena després
de la seua devolució abans
d'un nou préstec.

L'Ajuntament de Massanassa ha signat
un conveni amb l'entitat Caritas de
Massanassa per a poder ampliar la cober-
tura a totes les famílies que ho necessiten
de la localitat amb una subvenció de 10.000
euros. 

A través del conveni, el departament de
Servicis Socials coordinarà amb Caritas la
cobertura de les necessitats bàsiques de
les unitats familiars que no tinguen accés a
les prestacions públiques que es tramiten
des de Servicis Socials d'atenció primària,
bé per trobar-se en situacions com ara no
complir els requisits d'accés.

Els Servicis Socials d'Atenció Primària
seran els competents per a determinar si la persona o
unitat familiar és susceptible de ser derivada a l'orga-
nització. Per a això, es realitzarà un estudi i valoració
d'aquelles persones i famílies que no puguen ser bene-
ficiàries de prestacions de serveis socials d'Atenció

Primària per no complir amb els requisits exigits per a
l'accés de prestacions de l'administració local o auto-
nòmica però que s'haja determinat i constatat que exis-
teixen dificultats per a l'accés a la cobertura de neces-
sitats bàsiques.

L’Ajuntament de Massanassa
ha conseguit de la Conselleria
de Cultura dos subvencions, una
de 10.321’12. euros per comprar
llibres per a la Biblioteca Pública
i altra de 5.218’21euros per acti-
vitats de foment de la lectura en
l’exercici 2019.

Estes dos subvencions han
servit per a sufragar la compra
de més de 1400 llibres destinats

a la biblioteca Pública, un terç
d’ells en valencià.

A més també s’han realitzat
34 activitats de foment de la lec-
tura que s’han realitzat en la pro-
pia biblioteca, en l’Auditori i en
els centres escolars del poble.

L’objectiu de les activitats
han tingut com a finalitat fomen-
tar l’habit lector entre els jovens i
els escolars de Massanassa.
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